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PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 017/2015 

OBJETO: Reajuste tarifário anual do Contrato de Concessão nº 003/2003 firmado entre a 

Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de Guabiruba/SC, o qual 

possui como objeto a concessão da exploração do serviço público de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos dos serviços de saúde no 

Município de Guabiruba/SC. 

SOLICITANTE: Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. 

INTERESSADO: Município de Guabiruba/SC. 

 

DECISÃO 

 

Relatório: 

Através dos meios normais de comunicação, no caso e-mail, a empresa Recicle 

Catarinense de Resíduos Ltda., Concessionária da exploração do serviço público de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos 

dos serviços de saúde no município de Guabiruba/SC, formalizou o seu pedido anual de reajuste dos 

valores do Contrato de Concessão nº 003/2003 que mantém com o município concedente, tudo nos 

termos da Lei Federal nº 11.445/2007 e de acordo com os termos contratuais devidamente 

realinhados em regular procedimento judicial (autos do processo 011, 09,011256-4), quando 

acordado e fixado o índice de reajuste. Em data de 11 de novembro do corrente ano o pedido formal 

restou protocolizado na Agência, e foi juntado ao Procedimento Administrativo nº 017/2015. Junto 

ao pedido formal também foi apresentada a correspondência encaminhada ao Senhor Prefeito 

Municipal Matias Kohler, com o mesmo pleito. Constam da também anexos ao citado 

Procedimento, o Decreto nº 656/2014, a tabela com o Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M 

da FGV, bem como uma tabela pormenorizada do referido índice. 

 

Iniciada a tramitação nesta Agência, foi lavrado o Parecer Administrativo nº 010/2015 

que de maneira bastante minuciosa e técnica, faz a análise dos fatos, com a citação dos textos legais 

aplicáveis, como a competência desta Agência, bem como as razões legais para o reajuste, como 

previsto no artigo 22, inciso IV e artigo 29, inciso II, da Lei Federal nº 11.445/2007, estes 

combinados ainda com os artigos 37 e 39 do mesmo diploma legal. 
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O índice que a Concessionária pretende ver aplicado ao preço contratado é o de doze 

(12) meses, ou seja, do mês de novembro de 2014 até o mês de outubro deste ano, e que 

representado pelo IGP-M aponta o valor acumulado de 10,0985%, conforme o publicado no Portal 

Brasil em http://www.portalbrasil.net/igpm.htm. 

 

O Parecer Administrativo nº 010/2015 em sua conclusão, aponta que o índice a ser 

aplicado é de 10,09 (dez vírgula zero nove por cento), conforme o solicitado pela empresa 

Concessionária e, indica ainda outros procedimentos necessários. Da mesma forma, o Parecer 

Jurídico nº 017/2015, após a análise dos fatos e o cotejo legal entre o pedido e o Contrato, também 

caminha na mesma direção, ou seja, que o índice pleiteado é o correto a ser aplicado para o reajuste 

anual dos serviços concedidos. Para sustentar a posição, a análise jurídica aponta, além dos 

dispositivos legais, doutrinas relevantes que se aplicam ao caso em tela. Em sua conclusão, da 

mesma forma que o Parecer Administrativo, há o convencimento jurídico que o pedido de reajuste e 

o percentual apresentado estão de acordo com a legalidade para o seu conhecimento. 

 

DECISÃO: 

Diante dos fatos e documentos que estão instrumentando o Procedimento 

Administrativo nº 017/2015 e amparado nas conclusões dos Pareceres Administrativo e Jurídico, a 

Agência Reguladora APROVA E AUTORIZA o reajuste anual ao Contrato de Concessão nº 

003/2003 firmado entre a Concessionária Recicle Catarinense de Resíduos Ltda. e o município de 

Guabiruba/SC, o qual possui como objeto a concessão da exploração do serviço público de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e os oriundos 

dos serviços de saúde no Município de Guabiruba/SC. 

 

Referido reajuste, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2016 terá por índice 

aplicável, o percentual de 10,09% (dez vírgula zero nove por cento), do IGP-M, da FGV, 

acumulado entre os meses de novembro/2014 até outubro/2015, ou seja, equivalente a doze (12) 

meses, como previsto no artigo 37 da Lei nº 11.445/07. 

 

A validade e aplicação do percentual de reajuste ora autorizado, fica condicionado às 

seguintes condições: 

http://www.portalbrasil.net/igpm.htm
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a) Caberá a Concessionária, nos termos do artigo 39 da Lei nº 11.445/07, tornar público 

o referido reajuste, com a antecedência mínima de trinta (30) dias em relação à sua 

aplicação; 

d) Que dentro deste mesmo prazo a Concessionária encaminhe para a Agência, cópias 

destas publicações bem como a da nova tabela tarifária; 

e) Que o executivo municipal, por intermédio de sua autoridade competente, emita o ato 

normativo legal, também dentro do prazo mínimo de trinta (30) dias antes da efetiva 

aplicação/cobrança do reajuste ora autorizado; 

f) Determina ainda a Agência, que o município Concedente semestralmente encaminhe 

um relatório de fiscalização do Contrato, em especial naquilo que está previsto na 

Cláusula Nona – Dos direitos e obrigações do Poder Concedente; 

g) E, por fim, ficam as partes devidamente citadas para que no prazo de noventa (90) 

dias, apresentem de forma conjunta ou individual, uma minuta de aditivo ao Contrato de 

Concessão nº 003/2003, adequando-o e adaptando-o aos termos da legislação vigente, 

tudo de acordo com o já apurado no Procedimento Administrativo nº 009/2015 que trata 

deste assunto e já de conhecimento das partes. 

 

Expeçam-se os demais atos legais necessários, bem como o encaminhamento desta 

decisão e os respectivos pareceres como de praxe, às partes interessadas. 

 

A presente decisão entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial dos 

Municípios de Santa Catarina (DOM/SC), órgão oficial de publicidade da AGIR, além de também 

ser publicado no site da AGIR, qual seja www.agir.sc.gov.br. 

 

Essa a decisão. 

 

Blumenau (SC), em 26 de novembro de 2015. 

 

 

 

HEINRICH LUIZ PASOLD 

Diretor Geral. 

http://www.agir.sc.gov.br/

